Beslutningsreferat
Møde:

DCU B&U udvalgsmøde

Møde
dato:

29-102020

Referent:

Klaus Falk Paarup

Ref. dato:

30-102020

Deltagere:

Rasmus Nielsen (DCU–SJ)
Kim Skivild (DCU-JF)
Kristoffer G. Nielsen (DCU)
Klaus Falk Paarup

Fraværende: Rasmus Nielsen (Delvist)

Agenda:
1

Netværksmøder

2

Klasseinddeling

3

Reglement ændringer 2021

4

Budget- og aktiviteter 2021

5

Planlægningen af B&U udvalgsaktiviteter vinter

6

Status fra DCU udviklingskonsulenterne v/ Kristoffer

Agenda
point

Actions /info

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

Responsible Deadline

Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby

email

dcu@cyklingdanmark.dk

Denmark

tel

+45 43 26 28 02

•

Klaus orienterede om netværksmøder i fem
regioner, der er afviklet i en meget positiv ånd.
Der er allerede etableret samarbejder og
kontakter på tværs af klubber i regionerne og
udvekslet erfaringer. Desuden er der delt
kontaktinformationer og oprettet lokale

1.

Facebookgrupper.
•

Kristoffer meddelte at der har været 49
deltagere og 29 klubber.

•

Kristoffer sagde at netværkene også giver
udviklingskonsulenterne en meget bedre
indsigt i klubberne udfordringer, samt skaber
nye kontakter i klubberne.

•

Klaus

30.10.2020

Klaus skriver videreførelse af netværkene ind i
aktivitets- og budgetplanen for 2021

•

Grundet Corona har der ikke været det ønskede
aktivitetsniveau, for pilotløb.

•

Tønder har dog afviklet løb efter konceptet med
flere løb på en dag og Herning CK har afviklet
pilotløb

•

2.

Herning CK arbejder på at afvikle flere pilotløb
og få flere klubber med i en pilotløbsserie i
distrikt JF.

•

finde plads i terminen til ”pilotløb” i 2021
•

30.10.2020

Der er lagt et ønske ind til distrikterne om at
Klaus

søger

penge

i

aktivitets

–

og

Klaus

budgetprocessen til at støtte op om pilotløb
2021

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby

email

dcu@cyklingdanmark.dk

Denmark

tel

+45 43 26 28 02

•

B&U udvalget har været involveret i
udarbejdelsen af en skærpet formulering til
sportslige regler omkring U17 rytteres

Klaus

ASAP

mulighed for at være en del af et U19 team og
U19 teams markedsføring. Klaus videresender
det endelig tekstforslag vi har modtaget fra
landevejsudvalget til udvalget.
•

B&U udvalget har været involveret i en
formulering til sportslige regler om at B&U
ryttere ikke kan får starttilladelse i udlandet i
samme weekend som der er B&U DM.

•

Punktet medførte en længere drøftelse, hvor
KS og RN ønskede, at det blev tilkendegivet at
de ikke var enige, da DM ikke længere kan
betragtes som et særligt arrangement, da der
ikke er DM-trøjer og dermed må kategoriseres
som et alm. landevejsløb.

•

3.

KFP sagde at han ikke er enig. B&U DM er et
særligt arrangement, som der skal værnes om.

•

KS mente at så bør der også indføres
stratforbud i udlandet, når der er Youth Tour,
TdHimmelfart, pinsecup og 3 dage i Nord.

•

KFP erklærede sig enig i at der bør være
startforbud i udlandet i weekender med YT og
TdH, for så vidt angår 3 dage i Nord og
Pinsecup var KFP ikke indstillet på at erklære
sig enig, da det er løb der er lavet for alle

Klaus

klasser og ikke særlige B&U arrangementer.
•

1.11.2020

Klaus sender note til landevejsudvalget, om at
der ikke er enighed i B&U udvalget og dette
ønskes taget med i det endelige
høringssvarsreferat.

•

KS mindede om at vi tidligere har besluttet at
arbejde for at point ikke skal være offentlig
tilgængelige og derfor ikke en del af sportslige
regler.

•

KFP erkendte at have glemt dette i reglement
processen 2020, men lovede at kontakte

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

Klaus

ASAP

Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby

email

dcu@cyklingdanmark.dk

Denmark

tel

+45 43 26 28 02

landevejsudvalget for om det stadig kan
komme med i år.
•

Modtaget forslag fra Jan Louis Svenningsen
vedr. nye klasser og gearregler fra blev
behandlet.

•

Det blev besluttet ikke at gå videre med dette
forslag for nuværende.

•

Klaus skriver svar til forslagsstiller og
rundsender i B&U, inden svaret sendes til Jan
Lois Svenningsen

•

Drøftelse af budget- og aktivitetsønsker for
2021

•

4.

Følgende medtages
o

Netværk

o

Pilotløb

o

Forbundsturer til udenlandske løb

o

Pulje til støtte for Camps, eller andre

Klaus

30.
10.2020

aktiviteter til gavn for fastholdelse af
B&U ryttere.
•

Det blev besluttet at gennemføre B&U
udvalgs- seminar. 1 fuld dag d. 30. januar
2021, inklusiv B&U udvalg i distrikterne, samt

5

bestyrelsesrepræsentanter.
•

Klaus laver indkaldelse

•

Kim forespørger om vi kan være i Odenses

Klaus
Kim

1.12.2020
ASAP

lokaler

6

•

OBS for evt. forsamlingsforbud.

•

Kristoffer orienterede

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby
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dcu@cyklingdanmark.dk

Denmark
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